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REGULAMIN BIBLIOTEKI MIGRACYJNEJ  

1. Biblioteka Migracyjna jest jednostką działającą w ramach struktury Instytutu na rzecz Państwa Prawa. 

2. Siedzibą biblioteki jest każdorazowo siedziba Instytutu. Obecnie siedziba ta mieści się w Lublinie, przy ul. 

Chopina 14/70. 

3. Biblioteka działa jako jedno z przewidzianych działań w realizowanym przez Instytut projekcie Lubelska 

Koalicja na rzecz Integracji współfinansowanym z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i 

Integracji oraz budżetu państwa. 

4. Biblioteka Migracyjna to zbiór publikacji dotyczących przede wszystkim kwestii migracyjnych, jednak w 

zbiorach znajdują się też publikacje związane z tematyką uchodźctwa, integracji, prawa, kultury itd. 

5. Zasoby biblioteczne są nieodpłatnie udostępniane beneficjentom oraz grupie docelowej projektu, a 

także wszystkim osobom, które pragną pogłębić swoją wiedzę. 

6. Zbiory są udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16 w siedzibie Instytutu. Istnieje 

możliwość udostępniania wybranych zbiorów poza siedzibą Biblioteki (maksymalnie do 4 książek).  

7. Oznaczone książki nie podlegają wypożyczeniu poza siedzibę Instytutu na rzecz Państwa Prawa, można z 

nich jednak korzystać na miejscu.  

8. Czytelnik może wypożyczyć książkę po wyrobieniu karty bibliotecznej oraz zapoznaniu się i 

zaakceptowaniu regulaminu. Zakładając kartę biblioteczną czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 dla celów bibliotecznych. 

9. Maksymalnym terminem, na który wypożyczane są książki jest okres 2 tygodni.  

10. Za zniszczenie, utratę lub niezwrócenie książki, mimo dwukrotnych ponagleń, czytelnik ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku przetrzymania książki powyżej uzgodnionego 

terminu, Fundacja zwróci się do czytelnika o wsparcie działalności statutowej w wysokości 1 zł za każdy 

dzień zwłoki. Istnieje możliwość prolongowania okresu wypożyczenia książki drogą telefoniczną, 

mailową lub osobiście. Okres ten wynosi maksymalnie 1 miesiąc. 

11. Instytut będzie dążyć ze swej strony do powiększenia zasobów bibliotecznych, promocji czytelnictwa i 

idei bezpłatnego udostępniania zbiorów bibliotecznych w społecznościach lokalnych. 

12. W razie pytań, wątpliwości lub potrzeby kontaktu z biblioteką, osobą upoważnioną do reprezentowania 

interesów biblioteki jest pracownik projektu Lubelska Koalicja na rzecz Integracji 

(loginlublin@panstwoprawa.org). 

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa 

ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin 

tel. +48 81 743 68 00, fax +48 81 743 68 01, kom. +48 884 00 67 74 

email: loginlublin@panstwoprawa.org 

www.panstwoprawa.org 

www.loginlublin.pl 
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